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Klas(sen)
L5 + L6

Activiteit

L5 + L6
L1 + L3

Ardennenklassen
Voorstelling 'En braaf zijn' Hanneke Paauwe en Villanella - De
Studio
Ardennenklassen
Zwemmen

KS + LS

Facultatieve vrije dag (opvang open van 8u tot 17u30)

L1 + L2

L1 + L2
L1 + L3
K2 + K3
L1 + L4
K3 + L4 +L5

Sportklassen
Sportklassen
Sportdag op school
Sportklassen
Zwemmen

L1 + L2
L5 + L6
L3 + L4
LS
L1 + L3 + L6
L4 + L5 + L6

Fietsles (fiets, fluohesje + helm meebrengen)
Fietsles (fiets, fluohesje + helm meebrengen)
Fietsles (fiets, fluohesje + helm meebrengen)
KiVa-namiddag
Zwemmen
Oorcollege 'Romeo en Julia'

LS
L2 t/m L6
K3 + L2 + L5 + L5

L4 + L5 + L6
L4 + L5 + L6
L4 + L5 + L6
L4 + L5 + L6
L1 + L3 + L6
L4 + L5 + L6

Leerlingenraad
geen huistaakklas wegens personeelqsvergadering
Zwemmen

muzische workshops: canon cultuurcel
muzische workshops: canon cultuurcel
muzische workshops: canon cultuurcel
muzische workshops: canon cultuurcel
Zwemmen
muzische workshops: canon cultuurcel

Extra informatie

KiVa-lessen
In oktober komt het thema ‘Zie wat ik nu voel’ aan bod in het eerste, tweede en derde leerjaar.
Kinderen weten wat met emoties bedoeld wordt en er werd nagedacht over de verschillende
situaties waarin we de verschillende soorten emoties ervaren. Daarnaast begrijpen de leerlingen
dat eenzelfde situatie niet bij iedereen dezelfde emoties losmaakt. Het verschil tussen emoties en
gedrag wordt ook besproken.
‘Onze klas: een (h)echte groep!’ is het tweede thema voor de vierde, vijfde en zesde klas.
Leerlingen weten wat groepsdruk is en dat het soms moeilijk is om groepsdruk te weerstaan. Er
zal gewerkt worden rond de verschillende rollen in een groep. De leerlingen weten ook dat de
groep zorgt voor het invullen van de gegeven rollen.
Muzische Workshops: theater
Met het 4e leerjaar gaan we aan de slag met bewegingstheater, met het vijfde leerjaar vanuit
Comedy en met het zesde leerjaar vanuit Soap Acteren.
Klasfoto’s
•kaartje met bestelinfo per kind in deze postmap
•bestellingen gebeuren digitaal –
indien moeilijkheden: kom langs op het secretariaat.
Wij helpen je graag verder!
•betaling rechtstreeks aan fotograaf
•bestellen voor 18 oktober
•foto’s worden op school geleverd

